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 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
                          Uddannelsesregion Øst 
                          Hold 16 
 

 
 

  
                 Roskilde, den 30. september 2013 
                  

 

Referat godkendt den 7. oktober 2013.  
 
Møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk 
sygepleje, Uddannelsesregion Øst, den 20. september 2013.  
 
Deltagere 
 
Stilling/Navn 

Institution Region 

Vicecenterchef Margit Asser (MA) Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstaden 
Ledende oversygeplejerske Karin Højer Johannesen (KHJ) Psykiatrien Øst Region Sjælland 
Udviklingschef Michael Pedersen (MP – supp. for JMJ) Børne- og undgoms-

psykiatriskcenter Glostrup 
Region Hovedstaden 

Udviklingschef Kristina Schwartz Heuser (KSH)  Psykiatrisk Center København Region Hovedstaden 
Udviklingschef Inge M. Laugesen (IML – supp. for AGM)  Psykiatrisk Center Gentofte Region Hovedstaden 
Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) Psykiatrihuset Ringsted Region Sjælland 
Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen (IN).  Afd. for Specialfunktioner Region Sjælland 
Klinisk uddannelseskonsulent Annette Due Hartmann (AH) Psykiatrisk Uddannelsesenhed Region Sjælland 
Studerende Rikke Løgstrup Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst 
Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst 

 
Afbud 
 

  

Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) Psykiatrisk Center Bornholm Region Hovedstaden 
Udviklingschef Marianna Hansen (MH) Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden 
Udviklingschef Helle Schnor (HS) Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstaden 
Udviklingschef Susanne Andersen (SA)  Psykiatrisk Center Hvidovre Region Hovedstaden 
Udviklingschef Ane-Grethe Madsen (AGM) Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstaden 
Centerchef repræsentant Kristen Kistrup (KK) Psykiatrisk Center Frederiksberg Region Hovedstaden 
   

Dagsorden: 
 
Punkt 1: Gensidig orientering, herunder velkommen til Uddannnelseskoordinator Ina Mie 

Rasmussen (IR) og repræsentant for studerende hold 16.  
  
 MA byder Ina Mie Rasmussen (IMR) velkommen til Specialuddannelsen. Der var en kort 

præsentationsrunde. 
 
 KHJ orienterer om, at allerede inden 2014 vil Region Sjælland finde de studerende der 

skal på Specialuddannelsen næste år.  Fagbladet ”Sygeplejersken” er ved at lave en 
artikel om Specialuddannelsen. 
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 MA – Der er ved at blive udarbejdet et skriv på direktionsniveau vedr. 
Specialuddannelsen. I Uddannelsesregion Syd er de ved at opkvalificere alle tidligere 
Specialsygeplejersker med et 14 dages forløb i psykopatologi. Dette er der for nuværende 
ikke taget stilling til i Uddannelsesregion Øst.   

 
 KSH – Mange sygeplejersker vil gerne på uddannelsen og udviklingschefer vil gerne 

sende dem af sted.  
 
 KHJ – Såfremt SVU forsvinder med den nye reform bliver det interessant hvilken 

betydning det får for Specialuddannelsen.  
 
 MA – Et højere uddannelsesniveau løfter niveauet i praksis og her gør 

Specialsygeplejerskerne en forskel.   
  
 KSH – Udviklingscheferne skal lave et kompetenceudviklingsforløb således at flere 

sygeplejersker bliver sendt af sted på Specialuddannelsen.  
 
 IMR - Er blevet kontaktet af Dansk Sygeplejeråd med en forespørgsel om vi kan øge 

kapaciteten hvilket IMR har svaret ja til.  
  
Punkt 2: Orientering fra formand for Specialuddannelsen, Margit Asser (MA), herunder 

drøftelse af antal deltagere på hold 16 (13 studerende, Bilag 1)  
a) Drøftelse af antal studerende på kommende hold, vedhæftet fordeling gældende 

for hold 16 (Bilag 2) 
 
 IMR – Et lille hold med 13 studerende med god spredning af specialer. Der er god 

dynamik og engagement på holdet. Det er vigtigt at holdet bliver fyldt op til det 
kommende hold 17. Har før sommerferien ringet til udvalgte steder i social psykiatri. To 
steder har meldt positivt tilbage at de er interesseret.  

  
 ADH – fortæller at der kun er få sygeplejersker i social psykiatri. 
 
 HSD – Det er vigtigt at vedligeholde sygeplejerskens kompetencer også i kommunerne 

og derfor er der behov for Specialuddannelsen.  
 
 KHJ – Informerer om, at der er behov for sygeplejersker i social psykiatri. 
 
 KSH – Foreslår at der laves en flyer om Specialuddannelsen som kan distribueres.   
 
Punkt 3: Orientering og drøftelse af referat fra Det Koordinerende Landsrådsmøde (DKL)  

den 3. juni 2013 v/MA og Karin Højen Johannesen (KHJ) (Bilag 3) 
a) Forslag til punkter til det kommende DKL møde den 8. november 2013.  
 
MA - Uddannelsesregion Nord har 18 studerende på hold 16 og at Uddannelsesregion 
Syd har 24 studerende på hold 16. Uddannelsesregion Syd har fået 10 mil. kr. til 
opkvalificering til Specialpsykologer og Specialsygeplejersker.  
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Det blev drøftet om der skal være mulighed for orlov på Specialuddannelsen eller ej. 
Beslutningen på landsplan er, at det ikke er muligt, kun efter individuelle bedømmelser.  
 
KHJ – Det er en økonomisk belastning at have for mange omgængere da det koster 
meget for de enkelte afsnit. Derfor er det særligt nødvendigt at have en snak med de 
studerende før uddannelsesstart således at de ved hvad de går ind til.  
 
Der blev afholdt en temadag den 14. maj 2013 for opgavevejledere og censorer. 
Oplægsholder tog ikke afsæt i Specialuddannelsens rammer for opgaveskrivning men 
mere i bekendtgørelsen for Sygeplejerskeuddannelsen. Derfor var udbyttet af dagen 
blandet.  
 
Uddannelsesregion Syd har oplevet eksamenssnyd med direkte afskrift. Der var 
efterfølgende en kort snak herom.  

 
IMR – Censorallokering er implementeret og fungerer udemærket.  

 
Konklusion: 
På næstkommende møde for de tre Uddannelseskoordinatorer drøftes hvorledes der kan 
forhindre eksamenssnyd og om der er behov for at indføre plagiat kontrol.  

  
Punkt 4: Orientering og drøftelse af referat fra mødet DKL og Sundhedsstyrelsen, den  

3. juni 2013 v/MA og KHJ (Bilag 4) 
 
MA – Randi Gjerding er gået på pension og er erstattet af Majbritt Codam (MC). 
Bekendtgørelsen er endnu ikke kommet i høring. MC roser Specialuddannelsen for deres 
samarbejde på Landsplan.  

 
Dette afføder en drøftelse af hvordan Specialuddannelsen kan blive mere synlig.  
 
HSD – Hvorfor kan vi ikke få flere studerende på uddannelsen når vi er så enige på 
landsplan. KHJ – Specialpsykologer osv. findes der penge til. Det gøres ikke på samme 
måde med Specialuddannelsen.  
 
RL – Har fået kendskab til Uddannelsen via en kollega som har været på uddannelsen. 
Skal gøres mere synlig via markedsføring.  
 
HSD – Udviklingscheferne er centrale ift. hvor mange sygeplejersker der kan komme af 
sted på Specialuddannelsen.  
 
KHJ – Vi skal holde fast i at vi skal have sygeplejersker af sted. Det er noget 
sygeplejerskerne skal kvalificere sig til.  
 
IMR - Uddannelsesregion Syd er ude i klinikken og viser ansigt hvilket har også har en 
stor betydning for hvor mange sygeplejersker der kommer af sted på uddannelsen.  
 
MP – Foreslår, at Specialuddannelsen reklamerer på fagligt selskabs hjemmeside eller 
lignende.  
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IMR – I fremtiden ønske om at klinikken skal byde ind med kliniske problemstillinger 
som de studerende skal forholde sig til på uddannelsen.  
 
KSH – Der skal laves en strategi for at få Specialuddannelsen udover rampen. Det faglige 
selskab skal spilde bold op af psykologerne og bane vejen for Specialuddannelsen. 
 
IMR – Kan høre på underviserne i psykopatologi, at psykiaterne ikke ved hvad 
specialsygeplejerskerne kan eller skal kunne.  
 
HSD – Der kan i fremtiden med fordel arbejdes med at lave en funktionsbeskrivelse for 
specialsygeplejerske således at de ved hvad de skal hjem til efter endt uddannelse.  
 
RL – En funktionsbeskrivelse vil give den studerende en ide om hvad der forventes efter 
endt uddannelse.  
 
Konklusion: 
Der skal lægges flere strategier for at få synliggjort Specialuddannelsen i fremtiden.  

 
Punkt 5: Drøftelse af Det Nationale Slutevalueringsskema for hold 15. Vi fremsender 

skemaet efterfølgende eller det bliver udleveret på mødedagen.  
  
 IMR – Som udgangspunkt er skemaet i sin nuværende form svært at bruge til noget 

konstruktivt. Der følger ikke kommentarer med til de steder hvor man kan blive 
nysgerrig på at forfølge svaret. Der er lidt regionale forskelle men som udgangspunkt er 
der stor tilfredshed med Specialuddannelsen på landsplan.  Det er besluttet at 
evalueringsskemaet skal afprøves i første omgang i to år. Skemaet kan med fordel 
kvalificeres. Der er en forespørgsel fra Uddannelsesregion Nord om at udbyde 
evalueringen som en opgave på universiteterne for at få skemaet kvalificeret. Regionalt 
har de studerende været meget tilfredse.  

 
Punkt 6: Drøftelse af forslag fra Udviklingschef Ulla Brauner Jespersen (UBJ)  

PC Frederiksberg.  
 Forslag: UBJ ønsker at arbejdsgiveren bliver informeret/involveret såfremt en 

studerende får en ikke bestået prøve/opgave eller en ikke bestået klinik periode  
(Se tidligere beslutning, referat fra Specialuddannelsesrådsmødet den 5. april 2013, 
punkt 8 og DKL referat fra den 3. juni 2013, punkt 6.  
 
Der blev drøftet fordele og ulemper om hvorvidt arbejdsgiveren skal involveres.  

 
Konklusion: 
Det blev den 3. juni 2013 besluttet på Det Koordinerende Landsråd, at hvis der er tale om 
forlængelse på uddannelsen så skal den studerendes arbejdsgiver informeres, ellers ikke. 
Dog skal der være individuelle bedømmelser.  
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Punkt 7: Orientering fra de studerende hold 16 v/repræsentant fra hold 16 
 
 RL – Lysstofrør i undervisningslokalet er generende. De studerende kan ikke se PPT 

præsentationer pga. det er for lyst i lokalet. Yderligere er Pc’erne i gruppelokalerne 
meget langsomme.   

 
 Konklusion: 
 MA vil sørge for at der bliver bestilt mørklægningsgardiner til lokalet og sende en 

håndværker ned for at se på lyset i lokalet. Der bliver udskiftet to Pc’er til en lidt nyere 
model.  

 
Punkt 8:  Orientering fra Uddannelseskoordinator IR, herunder: 

a) Opstart hold 16 
b) Status hold 15 

- Afsluttende eksamensopgave 
- Status antal studerende der mangler at færdiggøre uddannelsen.  
- Reception den 23. august 2013 
- De studerende ansættelsessted efter endt uddannelse.  

c) Forslag fra studerende hold 15 til drøftelse 
- At opgavevejleder skal deltage i de to årlige møder der afholdes af 

Specialuddannelsen. Formål, at få en ensartethed i forståelse af formål og 
kriterier for opgaverne.  
 

Ad. a Der er studerende fra flere specialer og der er stor videndeling. Der er gode faglige 
drøftelser hvor alle bidrager. Psykopatologi er netop afsluttet og der er lidt blandet 
tilbagemeldinger vedr. underviserne. De studerende er i klinik fra den 23. september 
2013 og to uger frem. Vi er i gange med at gøre Specialuddannelsen mere elektronisk via 
Plan2Learn.  

 
Ad. b) 16 studerende på hold 15 har afsluttet uddannelsen. Uddannelsesregion Øst har det 

højeste gennemsnit af de tre uddannelsesregioner.  
 

En studerende fra hold 14 og tre studerende fra hold 15 mangler at udfærdige afsluttende 
eksamensopgave.  
 
Receptionen den 23. august 2013 gik godt. Irene Nielsen fra Specialuddannelsesrådet og 
Lene Berring fra Fagligt Selskab holdt tale.  
 
De fleste uddannede Specialsygeplejersker fra hold 15 arbejder stadig på samme afsnit 
som før uddannelsesstart, kun nogle er rykket til DPC og Opus og en er blevet teamleder.  

 
Ad. c) De studerende på hold 15 har et ønske om at opgavevejlederne i fremtiden skal deltage 

på de to årlige møder for at sigte mod ensartethed i forståelse af formål og kriterier for 
opgaverne og af de redaktionelle retningslinjer. De studerende oplever at der ikke er 
ensartethed nok. Der er generelt for få opgavevejledere der deltager i møderne. De 
studerende ønsker ligeledes at de kliniske vejledere deltager på de to årlige møder da de 
oplever stor divergens i forståelsen af læringsudbyttet blandt de kliniske vejledere.   
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Konklusion: 
I fremtiden vil der blive fokuseret på at gøre møde med såvel opgavevejledere og 
kliniske vejledere vedkommende for deres praksis og med et indhold der virker 
motiverende for at deltage.  
Der vil blive arbejdet på at udbyde en fælles temadag for kliniske vejledere på landsplan 
såfremt der er økonomi til det.  Det skal være en spændende dagsorden og 
”Sygeplejersken” og DSR kan inviteres.  

 
Punkt 9: Der bliver sendt mødeindkaldelser ud i Outlook, det bliver følgende datoer:  

- 17. januar 2014 
- 28. marts 2014 
- 19. september 2014 

 
Punkt 10: Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt.  
 

Referent IMR og RDA 


